
UBND TỈNH KON TUM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:               /STC-QLNS                  Kon Tum, ngày          tháng         năm 

Vv triển khai thực hiện các 

Nghị định của Chính phủ 
 

    
Kính gửi: - Các Sở, ngành đơn vị dự toán cấp 1 thuộc tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

Ngày 14 tháng 11 năm 2019, Chính phủ đã ban hành các Nghị định: số 

86/2019/NĐ-CP về việc quy định mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài, Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 

01 năm 2019; số  87/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2013 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng chống rửa 

tiền, Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 14 tháng 11 năm 2019; số 

88/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về việc quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, Nghị định này có 

hiệu lực thi hành từ ngày 31 tháng 12 năm 2019 và thay thế Nghị định số 

96/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. 

Sở Tài chính đề nghị các đơn vị, địa phương truy cập văn bản nêu trên tại 

trang thông tin điện tử của Sở Tài chính theo địa chỉ http://stc.kontum.gov.vn để 

nghiên cứu triển khai thực hiện. 

Sở Tài chính báo để các đơn vị, địa phương biết, triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng TCKH các huyện, TP; 

- Lưu: VT-QLNS. 

KT. GIÁM ĐỐC  

  PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Trung 

http://stc.kontum.gov.vn/
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